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مئوية الثورة

اإلثنين  13تشرين الثاني  2017العدد 3323

المقابلة
أجراها :وليد شرارة  -محمد بلوط
فتحت «ثورة أكتوبر» صفحة جديدة في التاريخ بكونها أول
لفك االرتباط مع المركز الرأسمالي ،وهو ما يسبغ عليها
محاولة ّ
بعدًا وطنيًا إلى جانب البعد الطبقي .هذا ما يؤكده المفكر العربي
مقابلة مع «األخبار» ،في الذكرى المئوية للثورة
سمير أمين في
ٍ
مثلت مصدر إلهام لثورات أخرى ولغالبية حركات
البلشفية التي ّ

التحرر في دول الجنوب .يذكر أمين على وجه الخصوص تجربة
ّ
«باندونغ» والنموذج الصيني الذي قام على استراتيجية مزدوجة،
قيد
دخلت بموجبها بكين العولمة لكنها لم تنصع لها من دون ٍ
المفكر الماركسي أنه ال وجود لبرجوازية وطنية وأخرى
أو شرط .يرى
ّ
تغير جلدها بحسب الظروف
كمبرادورية ،فالبرجوازية واحدة ّلكنها ّ

سمير أمين:

الواليات المتحدة تفقد
هيمنتها على العالم
¶ ت ـع ـت ـبــرون ف ــي ال ـعــديــد م ــن مـســاهـمــاتـكــم
أن «ثـ ــورة أك ـتــوبــر» كــانــت أول مـحــاولــة لفك
االرتباط مع املركز الرأسمالي الغربي ،أي أنها
تضمنت بعدًا وطنيًا هدف إلى الحفاظ على
استقالل روسيا ومنع استتباعها من القوى
اإلمبريالية .مقاربتكم فريدة من نوعها بني
ً
املفكرين املاركسيني الذين عادة ما يركزون
على البعد االجـتـمــاعــي /الطبقي لـلـثــورة ويغفلون هــذا البعد
الوطني .هل من املمكن أن ّ
تفصلوا لنا أكثر وجهة نظركم؟
نـ ـع ــم« .ث ـ ـ ـ ــورة أكـ ـت ــوب ــر» هـ ــي ال ـت ـج ــرب ــة األول ـ ـ ـ ــى لـفــك
االرتباط مع الرأسمالية العاملية .ومنطقه هو التالي:
سلطة السوفيات رأت أن سلطة الـقــرار تعود حصرًا
ّ
إليها ،خصوصًا فــي مــا يتعلق باملجال االقتصادي
واالجتماعي ،مــن دون الخضوع إلم ــاءات الرأسمال
ّ
التكيف مـعــه ،ولو
الـعــاملــي ،ومــن دون أن ُيعمل على
بــالـحــد األدنـ ــى .لـكــن ينبغي االنـتـبــاه إل ــى أن ــه لــم يكن
خ ـي ــارًا ان ـعــزال ـيــا ن ـحــو الـقـطـيـعــة م ــع ال ـع ــال ــم .روس ـيــا
السوفياتية كــانــت تبحث عــن شــراكــات وع ــن م ــوارد،
وعن أســواق ،من دون الخضوع غير املشروط للنظام
الرأسمالي العاملي وااللتحاق به ،هذا هو تعريفي ّ
لفك
االرتباط بالنظام الرأسمالي العاملي ،وهو غير العزلة
والـقـطـيـعــة ،بــل عـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك ،إج ـبــار النظام
الــرأسـمــالــي هــو نفسه على إج ــراء تعديل فــي آلياته،
وال ـت ـكـ ّـيــف م ــع مـطــالـبــه .طـبـعــا إن ف ــك االرتـ ـب ــاط ليس
الكمال ،نحاول ،ونعمل ما يمكن عمله ،وهناك دائمًا
حدود ملا يمكن إنجازه ،لذلك يظل مفهوم فك االرتباط
نسبيًا .وهو ضــرورة طبيعية وبديهية لنظام يطمح
إلى بناء االشتراكية ومجتمع آخر يقوم على مبادئ
جديدة .ال يمكن أن نبني مجتمعًا جديدًا والقبول في
الوقت نفسه بشروط املجتمع املهيمن عامليًا اليوم .إن
فك االرتباط ضرورة لبناء شيء آخر.
ٌ
م ــن ال ـبــدي ـهــي الـ ـق ــول إن ف ــك االرت ـ ـبـ ــاط م ــرف ــوض من
الرأسمال العاملي وعلى جميع املستويات وفي جميع
مــراحــل تـطــوره ،إن فــك االرت ـبــاط أو التفكير باختيار
ن ـمــوذج ت ـطــوره ال ـخ ــاص ،غـيــر مـقـبــول عـلــى اإلط ــاق،
فالنظام الرأسمالي املعولم ال يقبل سوى االستسالم
والخضوع له ،واالندماج في آليات العوملة ومطالبها
من دون قيد أو شرط .وهكذا فإن البلد الذي يختار فك
االرتباط ،سواء كان اشتراكيًا أو مشروع بلد اشتراكي،
أو حتى غير اشـتــراكــي ،كــان الـغــرب يرفضه ،وهــو ما
ح ــدث ل ـت ـجــارب دول «ب ــان ــدون ــغ» ،مــن الـهـنــد ومـصــر،
واألنـظـمــة الوطنية الشعبية الـتــي لــم تكن اشتراكية
بــرأيــي ،حتى ولــو اعـتـبــرت نفسها كــذلــك .الـغــرب كان
يزعم أن موسكو ّوبكني قد صنعتا «باندونغ» ،وهذا
غير صحيح ،ولكنهما دعمتا «باندونغ» وتجربة فك
االرتباط غير املكتملة التي رفضها الغرب.
ينبغي الحذر ،ألن خطاب الغرب عن نفسه ال يفصح عن

رفضه لفك االرتباط به ،وهو خطاب يزعم قبوله للخيار
الديموقراطي ،وهذا مضحك .في الواقع إن معيار الغرب
األوحد كي تكون جيدًا هو أال تختار فك االرتباط معه،
سواء كنت ديموقراطيًا أم ال .اململكة العربية السعودية
أوضـ ــح م ـثــال عـلــى ذلـ ــك ،وال أح ــد يـتـحــدث ع ــن نقص
الديموقراطية فيها ،ألنها دولــة تابعة ،وقــد أصبحت
«الجمهورية السعودية الديموقراطية» بنظر الغربيني.
لكن بمجرد أن يختار أي بلد فك االرتباط ،تبدأ متاعبه،
ُ
وتكال له اتهامات الشوفينية والعداء للديموقراطية.
ّ
نعم روسـيــا السوفياتية ،فــكــت االرت ـبــاط بالرأسمال
العاملي ،ولم يكن لها من خيار آخر سوى االنفكاك عن
ّ
هذا النظام الذي لم يكن ليسلم بذلك .لذلك فإن الحرب
الباردة التي تلت الحرب العاملية الثانية لم تكن مفاجأة.
الحروب الساخنة والباردة منذ تشرين األول /أكتوبر
 ١٩١٧وحتى يومنا هذا لم تكن مفاجأة .وحتى عندما
اخـتــارت روسـيــا السوفياتية التراجع نحو السياسة
االقتصادية الجديدة عام  ،١٩٢٠هذا لم يجعل منها بلدًا
ً
مقبوال لدى الغرب ،استمرت الحروب الساخنة والباردة
ضدها ،ألن هذا التراجع في السياسة االقتصادية جاء
في إطار فك االرتباط مع الغرب .وحتى روسيا الحالية
مــا بـعــد اع ــام  ،١٩٩١وبـعـيـدًا عــن االشـتــراكـيــة الـتــي لم
تعد مسألة مطروحة ،تلقى رفضًا من الغرب والحرب
الـبــاردة تستمر ضدها ،ألنها تحاول ولــو «نصف فك
ارتباط» ،وأن تواصل منهجها كدولة مستقلة وتختار

ال أحد يتحدث عن نقص
الديموقراطية في السعودية
ألنها دولة تابعة
سياستها االقتصادية واالجتماعية بنفسها.
¶ تتميز مساهماتكم النظرية بإضافة أخرى شديدة األهمية
لها تبعات استراتيجية ،إن صح التعبير ،بالنسبة للحركات
الثورية عامة ولحركات التحرر الوطني في دول الجنوب بوجه
خ ــاص .فــالـنـظــام الــرأسـمــالــي ،بــرأيـكــم ،إمـبــريــالــي مـنــذ نشأته
بعكس رؤي ــة لينني وغالبية املــاركـسـيــن الــذيــن يعتقدون أن
اإلمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية .انطالقًا من مقاربتكم،
هــل بإمكاننا الـقــول إن «ث ــورة أكـتــوبــر» كــانــت فاتحة املوجة
الـحــديـثــة لـلـتـحــرر الــوطـنــي ال ـتــي اجـتــاحــت ال ـب ـلــدان الخاضعة

ألشكال مختلفة من االستعمار؟
تـقــول إن «ث ــورة اكـتــوبــر» هــي فاتحة مــوجــات التحرر
الوطني .التحرر نعم ،والوطني هو إضافة لـ«أكتوبر».
يمكن إسباغ الوطني والقومي على فك االرتباط بقدر
مــا يعبر عــن رف ــض االنـصـيــاع غـيــر امل ـشــروط للعوملة
واالنـ ــدراج فــي مـســاراتـهــا .ويـجــب االنـتـبــاه ،فــي النظر
إلــى املسألة الوطنية ،إلــى أن القرار فيها يعود بشكل
واس ــع إلــى الطبقة املسيطرة فــي الـنـظــام االستغاللي
ً
والرأسمالي .وطنية البرجوازية املسيطرة تعود أوال
إلى ضرورة انتزاع شرعية استغالل العمل في بلدها،
وثانيًا ،إلى تحسني موقعها إزاء منافسيها من القوى
الرأسمالية واإلمبريالية األخــرى .إن الوطنية خطاب
ً
الطبقة املسيطرة ويبدو هذا الخطاب ملتبسًا وقابال
للنقاش بنظر االشـتــراكـيــن واملــداف ـعــن عــن املصالح
ال ـش ـع ـب ـيــة ،ألنـ ــه وس ـي ـلــة إلخ ـف ــاء األه ـ ـ ــداف الحقيقية
للبرجوازية الرأسمالية.
وبــديـهــي أن ـنــا ن ـعــرف فــي الـجـنــوب قــومـيــة أو وطنية
مختلفة .وهي برجوازيات معادية لإلمبريالية تساند
التحرر الوطني .لكن التطلع إلــى االستقالل والتحرر
الوطني في الجنوب يتطلب التدقيق في من يريد هذا
ً
التحرر فعال؟ إن جــزءًا من البرجوازية الوطنية برغم
مساندته للتحرر الوطني وعدائه لالمبريالية يتطلع
إلى االرتقاء إلى مستوى البرجوازيات في بلدان املركز،
مشابه للنظام الرأسمالي
واللحاق بها عبر بناء نظام
ّ
فــي ال ـب ـلــدان امل ـت ـطــورة .ول ــو أمـعــنــا الـنـظــر فــي تـجــارب
بلداننا العربية ،من «البعث» في سوريا والعراق ،إلى
«جبهة التحرير الوطني» الجزائرية ،نــرى أن طموح
قادة هذه البلدان هو اللحاق ببلدان املركز وبناء نماذج
اقتصادية مشابهة للبلدان الرأسمالية املتطورة .وهذا
برأيي خطر جدًا ،ألنه من غير املمكن اللحاق بالنماذج
الرأسمالية بوسائل الرأسمالية نفسها ،وهــي أوهــام
عاش عليها الناصريون والبعثيون و«جبهة التحرير»
الجزائريةّ ،
وأدت في نهاية املطاف إلى االستسالم أمام
الرأسمالية املعوملة.
م ـ ّـيــزت األدبـ ـي ــات املــارك ـس ـيــة م ــا بـعــد ال ـح ــرب العاملية
الـثــانـيــة ب ــن بــرجــوازي ـتــن ف ــي دول ال ـج ـنــوب :األول ــى
وطنية ،والثانية كمبرادورية .وافترضت هذه األدبيات
أن البرجوازية الوطنية معادية لإلمبريالية تقف إلى
جانب شعبها ،فيما تسعى الكمبرادورية إلى أن تكون
وسيطًا بني شعبها واإلمبريالية .ال توجد في النهاية
واألخ ــرى كـمـبــرادوريــة،
بــراجــوازيـتــان ،األول ــى وطنية ّ
هناك برجوازية واحدة ،لكنها تغذي اتجاهات وطنية
ّ
أو ك ـم ـب ــرادوري ــة تـبـعــا ل ـل ـظ ــروف .ف ـلــو ات ـس ــع هــامــش
الحرية ستختار الطريق الوطني ،الذي ستراه مالئمًا
ً
ومعقوال .ومن دون هامش أمامها ستختار أن تكون
ك ـم ـب ــرادوري ــة .وال ـي ــوم يـغـلــب عـلــى ال ـب ــرج ــوازي ــات في
الجنوب االتجاه الكمبرادوري .كان «باندونغ» ممكنًا

بحق بـ«الحالمة» ،ألن حلم اليوم
إن الثورات ُتنعت ّ
هو حقيقة الغد (هانوي ،فييتنام ــ أ ف ب)

في املاضي ،ألن الهامش كان موجودًا بوجود الصني
واالتحاد السوفياتي.
لكن هناك استثناء اليوم وهو الصني .فالصني ّ
طورت
استراتيجية مــزدوجــة ،تحمل تناقضاتها الداخلية.
فمن جهة تسعى إلــى تطوير قــوى اإلن ـتــاج فــي إطــار
العوملة وتعزيز عالقاتها مع الـخــارج الرأسمالي من
م ـب ــادالت ت ـجــاريــة واس ـت ـث ـم ــارات ،وتـعـمــل ف ــي الــوقــت
نفسه على فك االرتباط معه من خالل تطوير مشروع
وط ـنــي داخ ـل ــي ،وإع ـ ــادة ب ـنــاء ج ـهــاز صـنــاعــي حديث
وض ـخــم ،يستند أيـضــا إل ــى تـحــديــث وســائــل الــزراعــة
الفالحية ،وهو مشروع بحد ذاته استقاللي ال ارتباط
له بالخارج الرأسمالي .ولهذه األسـبــاب التي تجعل
مــن األس ـبــاب فــي الـعــوملــة وضـمــن مـشــروع استقاللي،
يتهمها الغرب بلعبة مزدوجة .وهذا صحيح ،فالصني
تلعب لعبة مــزدوجــة :هي دخلت في العوملة ،ولكنها
ال تـنـصــاع لـهــا مــن دون قـيــد أو ش ــرط .ال ـصــن تقبل
االسـتـثـمــارات األجنبية وامل ـب ــادالت الـتـجــاريــة ،لكنها
أخضعتها للرقابة .الصني ليست مصر وال نيجيريا
التي تستقبل الرساميل األجنبية من دون رقابة ،وهي
ال تزال ترفض الدخول في العوملة املالية ،في حني أن
البلدان التي وصلت إليها العوملة ،دخلتها اقتصاديًا
وماليًا .مقارنة بسيطة بني الصني ومصر تظهر نتائج
ذلــك .الصني التي لم تقبل أبـدًا تعويم عملتها اليوان
وإخ ـضــاع سـعــره ل ـشــروط ال ـســوق ،وال ي ــزال املـصــرف
امل ــرك ــزي وال ـق ـط ــاع ال ـع ــام ه ــو الـ ــذي ي ـحــدد الـسـيــاســة
املالية ،فيما وافقت مصر على تعويم الجنيه املصري
وتخفيض سعره ،ما أدى إلى خسارته مئة باملئة من
قيمته الـشــرائـيــة ،والـ ــدوالر ال ــذي كــان يـســاوي عشرة
جنيهات ،أصبح يساوي اليوم عشرين جنيهًا.
«ث ـ ـ ــورة أكـ ـت ــوب ــر» وق ـع ــت ف ــي دولـ ـ ــة ط ــرف ـي ــة أو شـبــه
طــرفـيــة وف ــي مــا يـسـ ّـمـيــه لـيـنــن «الـحـلـقــة الضعيفة».

